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Tivoli vie sinut iloisesti  
– minne sitten haluatkin!

Tivoli tarjoaa uuden, upean tyylin, huippu- 
luokan turvallisuuden ja dynaamisen ajo-
kokemuksen kaikille, jotka tahtovat elä-
mältä enemmän.
 
Ympäri käydään, yhteen tullaan 
– koe matkallasi jotain uutta  
ja erilaista.

Tivoli – kompakti crossover on suun- 
niteltu ja muotoiltu täyttämään kaikki 
autoilijan odotukset parhaalla mahdolli- 
sella tavalla; täysin uudenlainen alusta- 
ratkaisu, tyylikäs muotoilu ja sisustus, 
nykyaikaiset sekä tehokkaat, energiaa 
säästävät moottorit ja luokkansa paras 
turvavarustelu.

Tivoli pysäyttää katseet 
– ilman kikkailua! 

Tivolin dynaaminen ja vahva persoonal- 
lisuus on vastustamaton, sen terhakka 
olemus herättää mielenkiinnon missä ym- 
päristössä tahansa.

Tyylikäs muotoilu huokuu vahvaa luotta-
musta, määrätietoista etenemistä se- 
kä seikkailun jännitystä. Etusäleikön vaa-
kasuorat linjat yhdistyvät saumattomasti 
nykyaikaisiin ja tehokkaisiin ajovaloihin.  
Kaksivärinen etupuskuri ja dynaaminen  
ilmanottoaukko korostavat Tivolin tehok-
kuutta ja voimaa. Etusäleikköä täydentävä 
SsangYong-symboli kuvastaa linnun siipiä 
lennon aikana. 

Urheilullinen ja 
tasapainoinen kokonaisuus.

Tivolin kattopilarit ja ikkunoiden yläpuoli- 
set listat ovat kiiltävän mustat ja auton  
sivuprofiilia täydentävät kromilistat kone-
pellin ylälaidasta jatkuen kyljissä sivuikku-
noiden alalaidoissa koko matkalla edestä 
taakse, antaen autolle laadukkuutta ja ar-
vokkuutta.

Tivolin takaosa luo vielä viimeisen silauk-
sen nuorekkaasta ulkonäöstä. Kookkaat 
takavalot korostavat auton harteikasta 
mielikuvaa. Takasumuvalo on sijoitettu 
muodokkaan takaluukun ja tukevan taka-
puskuri alapuolella keskitetysti.



Valmistettu huolella – 
mahdollisimman mukavaksi.

Premium-luokkainen sisustus on suunni-
teltu järkevästi tilankäytön ja matkustus-
mukavuuden maksimoimiseksi. Tulokse- 
na on kompaktin crossoverin nykyaikai-
nen, ylellinen ja yllättävän tilava ohjaamo.

Sylinterimäiset nopeus- ja kierrosluku-  
sekä ajotietokoneen mittarit ovat toimin-
naltaan selkeän helppolukuiset. Ohjaus- 
pyörä on ergonomisesti muotoiltu D-leik- 
kauksella parhaan käsiteltävyyden saavut- 
tamiseksi. Kuljettajan ympärille järkevästi  
suunnitellut ilmanvaihtokanavat ja hallin-
talaitteiden sijainti ja toiminnot lisäävät 
täydellistä ja urheilullista ajomukavuutta.
Nykyaikaisen nuorekkaat ja ylelliset sisus-
tusmateriaalit ja korkealuokkaiset istuin-
materiaalit luovat arvokkaan vaikutelman. 

Sisustuksen kiiltävät kromiosat viimeiste-
levät tyylikkään kokonaisuuden.

Yllin kyllin tilaa matkustaa  
ja kuljettaa tavaraa.

Räätälöi sisätiloja tarpeittesi mukaan.  
Tavaratilaan (perusasennossa 423 litraa) 
mahtuu esimerkiksi kolme täysikokoista 
golfsettiä. Toisen penkkirivin selkänojat 
taittuvat 60:40 -suhteessa luoden tasai- 
sen tavaratilan pohjan. Lisäksi Tivolissa 
on lukuisia säilytystiloja, esimerkiksi erit-
täin tilava hansikaslokero ja etupenkkien 
välisessä keskikyynärnojassa on tilaa  
jopa 10”-tabletin säilytystä varten. Lisäksi 
kaikkien ovien sivutaskuihin mahtuu 1,5 
litran juomapullo.

Takaistuimien selkänojat saa kallistettua 
27 astetta taaksepäin, jolloin takapen-

killä matkustavien matkustusmukavuus 
lisääntyy varsinkin pidemmillä matkoilla.

Valikoima nuorekkaita 
ulkovärejä.

Päätä itse, miltä uusi Tivolisi näyttää, sillä   
voit valita ulkovärityksen neljästä eri vä-
rivaihtoehdosta. Kaksivärisyys – kori ja 
katto eri väreillä – tekee autostasi yksilöl-
lisemmän ja nuorekkaamman näköisen. 
Toki Tivolin saat myös perinteisen yksi- 
värisenä.

Laajenna rajojasi uudella  
tekniikalla.

Tivolin moottorit on suunniteltu tehok-
kaiksi, luotettaviksi ja pieni kulutuksisik-
si. Ne täyttävät myös uusimmat Euro 6- 
päästönormit. Nykyaikaisen 1,6-litraisen 

Merkki ja malli Moottori / Teho kW Pituus Tavaratila, l Turvatyynyt  Takuu Maavara, mm

SsangYong Tivoli 1,6 / 92 4 195 423 7  5 v, ilman km-rajaa 167

Nissan Juke 1,6 / 69 4 138 354 4 3 v / 100 000 km 180

Opel Mokka 1,6 / 85 4 278 362 6  2 v / – 158

Mazda CX3 2,0 / 88 4 275 350 6  3 v / 100 000 km 160

Fiat 500X 1,6 / 81 4 248 350 6  3 v / 100 000 km 162

Peugeot 2008 1,2 / 60 4 159 360 6 3 v / 100 000 km 165

Vertaa Tivolia kilpaileviin malleihin:



bensiinimoottorin suurin teho on 128 hv 
(6 000 rpm) ja vääntö 160 Nm (4 600 
rpm). Se on parhaimmillaan sekä kau-
punkiliikenteessä että moottoriteillä kii-
dettäessä. Tivoli on laadukas ja luotettava,  
eurooppalaisten autovalmistajien standar- 
dien mukainen. Käynnistä autoilusi uusin 
aikakausi!

Cruisaile omalla tyylilläsi.

Tivolin MacPherson-tyyppinen jousitus 
edessä takaa erinomaisen ajomukavuu- 
den ja toiminnallisen ajovakauden suuril-
lakin nopeuksilla. Takajousitus on toteu-
tettu kevyellä, mutta kestävällä yhdystuki- 
akselistolla, jonka ansiosta matkustus-
mukavuus on miellyttävää. Kuljettaja voi 
säätää ohjausjärjestelmää ja auton käyt-
täytymistä ajotavan, nopeuden ja muuttu-
vien ajo-olosuhteiden mukaan, joko nor-
maalin, miellyttävän comfort- tai sähäkän 
sportti-asennon välillä.

Tivoli tuo uudet laatustandardit 
kompaktiin crossover-luokkaan.

Tivoli on rakennettu päämääränä suu-
rin lujuus ja turvallisuus. Runkoraken- 
teesta 71 prosenttia koostuu suurlujuus- 
teräksestä, joka minimoi mahdollisen 
törmäyksen vaikutusta. Korin kymme-
nen tärkeintä osa-aluetta on vahvistettu 
kuumamuotoillulla teräksellä, mikä lisää 
iskunkestävyyttä yli viisinkertaiseksi ta-
valliseen teräkseen verrattuna.

Perhe ensin – turvallisuudesta 
piiruakaan tinkimättä.

Tivoli tarjoaa loistavaa tyyliä, luokkansa 
parasta turvallisuutta. Se on järkivalinta 
jokaiselle, joka haluaa liikkua perheineen 
paikasta toiseen turvallisesti, näyttävästi 
ja silti hauskasti. Tivolilla ajo on pelkkää 
iloa ja riemua!
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VARUSTEET TIVOLI

VARUSTELUTASO CRYSTAL QUARTZ

ULKOISET VARUSTEET

ULKOPEILIT KORINVÄRISET, LÄMMITETTÄVÄT, SÄHKÖSÄÄTÖISET, SUUNTAVILKULLISET • •

OVENKAHVAT KORINVÄRISET • •

LOKASUOJIEN KAARILISTAT MUSTA • •

ETU-, TAKA JA SIVUHELMAT MUSTA • •

ALUSTA

16" TERÄSVANTEET + 205/60R RENKAAT • o

16" KEVYTMETALLIVANTEET + 205/60R RENKAAT o •

RENKAAN PAIKKAUSSARJA • •

NÄKYVYYS

LED–PÄIVÄAJOVALOT • •

PROJEKTORITYYPPISET AJOVALOT • •

AUTOMAATTISESTI SYTTYVÄT AJOVALOT – •

ETUSUMUVALOT – •

TAUSTAPEILIN PÄIVÄ–/YÖASENTO
MANUAALINEN • –

AUTOMAATTINEN – •

SADETUNNISTIMELLA TOIMIVAT TUULILASINPYYHKIMET – •

SÄVYLASIT • •

OHJAUS & MITTARISTO

OHJAUSTEHOSTIN FLEX STEER: NORMAL, SPORT, COMFORT • •

AJOTIETOKONE • •

VAIHTAMISTARPEEN ILMAISIN • •

OHJAUSPYÖRÄN KORKEUSSÄÄTÖ • •

OHJAUSPYÖRÄ

NAHKAPÄÄLLYSTEINEN – •

BLUETOOTH–SÄÄTIMET • •

AUDION SÄÄTIMET • •

MUKAVUUSVARUSTEET

SÄHKÖTOIMISET IKKUNANNOSTIMET • •

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN • •

ILMASTOINTILAITE
MANUAALINEN • –

AUTOMAATTINEN – •

KESKUSLUKITUKSEN KAUKOSÄÄTÖ • •

AUDIO

RADIO+MP3 • –

USB-PISTOKE, AUX • •

7” KOSKETUSNÄYTTÖ, RADIO+MP3+HDMI – •

PERUUTUSKAMERA – •

6 KAIUTINTA • •

BLUETOOTH • •

AUDION KÄYTTÖKYTKIMET OHJAUSPYÖRÄSSÄ • •

SISÄTILAT

HÄIKÄISYSUOJAT VALAISTUT EHOSTUSPEILIT – •

KESKIKONSOLI KÄSITUELLA • •

SIIRRETTÄVÄ TUHKAKUPPI • •

NAHKAPÄÄLLYSTEINEN VAIHTEENVALITSIN – •

TAVARATILAN SUOJAKANSI • •

ISTUIMET

KULJETTAJAN ISTUIN
SYVYYDEN SÄÄTÖ, KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ NISKATUKI • •

KORKEUDEN SÄÄTÖ – •

ETUISTUIN SYVYYDEN SÄÄTÖ, KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ NISKATUKI • •

ISTUINLÄMMITYS EDESSÄ • •

KAHDESSA OSASSA (60:40) TAITETTAVA TAKAISTUIMEN SELKÄNOJA KALLISTUKSEN SÄÄDÖLLÄ • •

TURVALLISUUS

ABS–JARRUT ELEKTRONINEN JARRUVOIMIEN JAKO • •

ESP–AJONVAKAUTUS

LUISTONESTO • •

MÄKILÄHTÖAVUSTIN • •

KAATUMISEN ESTO • •

HÄTÄJARRUTUSTEHOSTIN JA HÄTÄJARRUTUKSESSA SYTTYVÄT VAROITUSVALOT • •

RENGASPAINEENVALVONTAJÄRJESTELMÄ • •

ETUTURVATYYNYT MATKUSTAJAN TURVATYYNY POISKYTKETTÄVISSÄ • •

SIVUTURVATYYNYT EDESSÄ • •

TURVAVERHOT EDESSÄ JA TAKANA • •

TURVAVYÖT
EDESSÄ: 3–PISTE ELR–TURVAVYÖT ESIKIRISTIMILLÄ JA VOIMANRAJOITTIMILLA • •

TAKANA: 3–PISTE ELR–TURVAVYÖT VOIMANRAJOITTIMILLA (LAIDOILLA) • •

ISOFIX-LASTENISTUIMEN KIINNITYSPISTEET • •

AJONESTOLAITE • •

VARASHÄLYTIN • •

•  =  VAKIOVARUSTE      o  =  LISÄVARUSTE      –  =  EI SAATAVILLA
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TEKNIIKKA TIVOLI
MOOTTORI G16

VETOTAPA 2WD

VAIHTEISTO 6MT 6AT

MITAT

PITUUS mm 4 195

LEVEYS mm 1 795

KORKEUS mm 1 590

AKSELIVÄLI mm 2 600

RAIDEVÄLI
EDESSÄ mm 1 555

TAKANA mm 1 555

YLITYS
EDESSÄ mm 860

TAKANA mm 735

MAAVARA mm 167

KÄÄNTÖSÄDE m 5,0

TILAVUUDET

REKISTERÖITY henkilöä 5

TAVARATILA
TAKAISTUIMET KAADETTUINA litraa 1 115

TAKAISTUIMET PYSTYSSÄ litraa 423

POLTTOAINESÄILIÖ litraa 47

PAINOT

KOKONAISPAINO kg 1 810

OMAPAINO kg 1 270 1 300

PERÄVAUNUPAINO
JARRULLINEN kg 1 000

JARRUTON kg 500

MOOTTORI

POLTTOAINE BENSIINI

SYLINTERILUKU 4 RIVISSÄ

SYLINTERITILAVUUS cm3 1 597

SYLINTERIN HALKAISIJA x ISKUN PITUUS mm 76,0 x 88,0

PURISTUSSUHDE 10,5 : 1

SUURIN TEHO kW (hv)/k/min 94 (128) / 6 000

SUURIN VÄÄNTÖ Nm/k/min 160 / 4 600

SUORITUSKYKY

HUIPPUNOPEUS km/h 170 160

PÄÄSTÖT JA KULUTUS

POLTTOAINEEN KULUTUS YHDISTETTY l/100 km 6,4 7,2

CO2-PÄÄSTÖT YHDISTETTY g/km 154 167

Kuvat, piirrokset ja ilmoitetut varusteet perustuvat esitteen painatushetkellä saatavana oleviin 
tietoihin ja kansainväliseen kuvamateriaaliin. Autojen varusteet ja värit voivat vaihdella ja 
poiketa esitetystä, kuvien autot erikoisvarustein. SY Motor Oy pidättää itselleen oikeuden 
muuttaa milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tuotteita, raaka-aineita, varusteita ja teknisiä 
ominaisuuksia. Lisätietoja tuotteista, niiden saatavuudesta ja lisävarusteista saa lähimmältä 
SsangYong-jälleenmyyjältä.                                      6/2015

Maahantuoja: 
SY MOTOR OY
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa, p. 0207 997 700

SsangYong Suomi

www.ssangyong.fi
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HINNAT Autoveroton hinta Arvioitu autovero Autoverollinen hinta   Käyttöetu/Vapaa autoetu  CO2 EU-yhd.
G16 2WD 6MT CRYSTAL  15 702,98 €  5 287,02 €  20 990,00 €  525 € / 345 € 154 6,6
G16 2WD 6MT QUARTZ  17 937,60 €  6 052,40 €  23 990,00 €  565 € / 385 € 154 6,6
G16 2WD 6AT QUARTZ  19 521,28 €  7 468,72 €  26 990,00 €  615 € / 435 €  167 7,2

Metalli- ja helmiäisväri  480,00 € 164,38–186,17 € 644,38–666,17 €
Kaksiväriteippaus 
(katto ja sivupeilit) 690,00 €  690,00 €

ULKOVÄRIT

jolloin musta katto ja sivupeilit, jolloin musta katto ja sivupeilit, jolloin valkoinen katto ja sivupeilit, jolloin valkoinen katto ja sivupeilit,
kuten kuvassa alla. kuten kuvassa alla. kuten kuvassa alla. kuten kuvassa alla.

PERUSVÄRI METALLIVÄRI METALLIVÄRI METALLIVÄRI

Saatavana myös kaksivärisenä, Saatavana myös kaksivärisenä, Saatavana myös kaksivärisenä, Saatavana myös kaksivärisenä,

Grand White (WAA), valkoinen. Silent Silver (SAI), hopeanharmaa. Dandy Blue (BAS), tummansininen. Space Black (LAK), musta. 
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